
 

 

 2020שבע שנה"ע -תכנית עבודה סניף באר
 
 

 2,085 –מספר חברי הסניף                                ₪   130,000 –תקציב הסניף 
 
 

מס' 
 סד'

מספר  מועד מתוכנן ארוע /פעילות מתוכננת
משתתפים 

 משוער

סה"כ 
 עלות 

 הערות

1 

ערב בנושא מימוש זכויות 
עובדים וגמלאים בשל 

תאונות + הרצאת אורח של 
 מפכ"ל בדימוס קראדיה

 כיבוד 700  6.1.20

 בית הלוחם / 50 16.1.20 השקת ספרו של מתן וילנאי  2
  / 54 16-18.1.20 סופ"ש יווני באילת 3
    רבעון ג' לאוכלוסיה החרדיתערב  4

"נשים בזמר  1,000 30 18.2.20 אלמנות המחוז 5
 "הישראל

    25.2.2020 2020בחירות  –יום הבוחר  6

7 
התכנסות ההנהלה הנבחרת 

לבחירת בעלי תפקידים 
 בסניף

27.2.20   
 

התכנסות הנבחרים  8
 לבחירת יו"ר המחוז

במזכירות    1.3.20
 המחוז

הנבחרים התכנסות  9
 לבחירת יו"ר הארגון

בגני    17.3.20
 התערוכה

  2,000 50 3/2020 יום האשה 10

קורי בית וחלוקת מענקי יב 11
 חג לנזקקים לקראת פסח

3/2020 / /  

נסיעה ליריד "חבר"  12
 לקראת פסח

 300   

 כולל הרצאה 5,000 150  2020מרץ  הרמת כוסית לקראת פסח 13

 הרמת כוסית מחוזית 14
 לקראת פסח

כולל הנהלת    31.3.2020
 הסניף

יתוכנן    2020 מרץ טיול קצר לחו"ל 15
 בהמשך

  48,000 250 5/2020 נשף יום עצמאות סניפי 16

17 
יום כיף למתנדבים בים 

 המלח
מחייב  6,000 45 2020 קיץ

השתתפות 
 עצמות

18 
מחייב  8,000  2020 יוני יום טיול למתנדבי הסניף

השתתפות 
 עצמית

19 
יום כייף  2,500 50 6/2020 מתנדבי המחוז

למתנדבי 
 המחוז

20 
ערב חברתי /מועדון הסרט 

 הטוב
מחייב  2,500 50 7/2020

השתתפות 
 מחוזית

 אוטובוס  8,000  אוגוסט-יולי סופ"ש במלון בת"א 21
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 00607720: סימוכין

 

22 
מחייב  15,000  טמברספ-אוג' יומיים –סיור סליחות 

השתתפות 
 עצמית

   50 חוה"מ  סוכות ירושליםצעדת  23

24 
קורי בית וחלוקת מענקי יב

חג לנזקקים לקראת ראש 
 השנה

9/2020 / /  

נסיעה ליריד "חבר"   25
 לקראת ראש השנה 

9/2020 300   

הרמת כוסית לקראת ראש  26
 השנה

  5,000 150 2020ספטמבר 

אוטובוסים +  10,000  לקראת נוב' סופ"ש בצפון 27
 מדריך

    20 דצמ'-נוב' טיול ארוך לחו"ל 28
   1 כל חודש השתתפות בישיבות הנהלה 29
  113,700   סה"כ 30

 
 ארועים ארציים / מחוזיים במהלך השנה. 4בנוסף, מתוכננים 

 יתכנו שינויים בתוכנית.י 
 
 

 פעילות שוטפת בסניף
 

 מיוחדים.ישיבות הנהלת הסניף מתקיימות באופן קבוע אחת לחודש ועל פי צרכים  .1
 מתבצע באופן שוטף על ידי מזכירת הסניף. –עדכון אתר "צוות"  .2
קיים סבב תורנות בין חברי  –קור חולים ומאושפזים השתתפות בהלוויות ונחום אבלים יב .3

 ההנהלה.
 מתקיים באופן קבוע ע"י מר פרץ לב ומתועד בסניף. -+ 75קשר עם בני  .4
 מתבצע באופן קבוע ע"י גזברית ומזכירת הסניף. –עוד ארועי הסניף ית .5

 
 

 יעקב לחיאני   -בברכה                                                  
 יו"ר הסניף                                                               

 
 

 


